
SPECIFICAȚII TEHNICE

Introducere

Specificațiile tehnice includ ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora o

propunere financiară pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului.

a. Serviciile solicitate: Achiziționarea de servicii realizare escape game

b. Atribuțiile și responsabilitățile contractantului și ale achizitorului:

Realizarea decorului și instalațiilor interactive necesare pentru conceperea unui escape game.
Acest escape game este un instrument de educație ecologică adresat în special elevilor de
liceu, care presupune o serie de provocări pe care participanții trebuie să le rezolve,
dobândind astfel cunoștințe despre protecția mediului. Întreaga logistică: decoruri și instalații
interactive, este mobilă, escape game-ul se va putea desfășura atât în spații închise cât și în aer
liber. Decorurile și instalațiile interactive vor fi realizate de prestator pe baza scenariului
propus de către Propark Fundația pentru Arii Protejate.

Ofertantul va prezenta o ofertă tehnică care să cuprindă o descriere și detaliere a cerințelor de
mai sus.

Total valoare fără TVA : 25.242,76 lei (echivalent 5103,36 EUR)

Prestatorul va avea următoarele responsabilități , respectiv:

- Să realizeze decorul din butaforie, picturi, elemente de mobilier etc.

- Să realizeze minim 10 instalații interactive care vor reprezenta provocările jocului,
respectând scenariul propus.
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c) Abordare și metodologie în cadrul contractului: Prestatorii vor lucra împreună cu
Managerul de proiect și  asistentul de proiect.

d) Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate: Se va realiza de prestator
împreună cu beneficiarul.

e) Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării
serviciilor: Activitățile vor fi realizate până la 15 iunie 2022.

Cadrul legal în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă

Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de
organizare;
Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la
Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor
periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la
Stockholm privind POP);
Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință
de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul
comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele
trei protocoale regionale ale sale.]

f) Rapoartele/documentele solicitate de la contractant:
Prestatorii vor depune factură la finalizare sau pot depune facturi parțiale.

g) Finalizarea serviciilor în cadrul contractului: 15 iunie 2022
Prețul total al ofertei financiare trebuie să acopere toate costurile cu materiale si resursele
umane.

Elaborat:

Ioana Duică  -  Asistent Proiect
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